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Presentació de sol·licituds: des del dia 13 d’octubre fins el 

dia 26 d’octubre de 2020 
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CONVOCATÒRIA DE BECA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE 
BARCELONA 

 
 
D’acord amb la Normativa de Beques de Recerca de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, aprovada per la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública en 
sessió de 4 de febrer de 2003, es procedeix a la convocatòria de la següent beca: 
 

 
 
Núm: BEQU-2020-01 
Projecte: “Transformació digital del control oficial alimentari de Barcelona” 
Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
Veterinària o Enginyeria Agroalimentària. 
Mòdul: B6 
Finançament: Propi Codi del Projecte: de les partides pressupostàries de la DISAL 
amb PROG 31150 amb codi ECON núm. 22706 per a l’any 2020 i núm. 48100 a 
partir de l’any 2021  

 
 
 
Bases de la convocatòria 
 
Objecte: “Transformació digital del control oficial alimentari de Barcelona” 
Funcions: El/la becari/a realitzarà les següents funcions: 
 

• Revisar literatura relacionada amb la transformació digital en administracions 
públiques (de l’anglès e-governance) i aplicada en la gestió del risc de seguretat 
alimentaria. 

• Dissenyar, executar i analitzar qualitativament entrevistes a experts 
d’administracions municipals europees que tenen competències per a la 
implantació del control oficial sanitari en establiments de restauració comercial i 
minoristes de les seves ciutats (en català, castellà i anglès). 

• D’acord amb els resultats obtinguts en les entrevistes, realitzar una proposta de 
transformació digital del control oficial que realitza l’ASPB en establiments de 
restauració comercial i minoristes de la ciutat de Barcelona. 

• Realitzar un estudi comparatiu entre el control oficial realitzat de forma tradicional 
i l’executat amb l’ajut de Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb 
l’objectiu d’avaluar la seva eficiència i eficàcia. 
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• Suport al responsable del projecte en la coordinació de la planificació, el 
desenvolupament i l’avaluació de les accions, internes o externes, relacionades 
amb el projecte. 

• Participar activament en el projecte de transformació digital del control oficial 
sanitari a Barcelona. 

• Redactar articles científics, abstracts i pòsters per a congressos amb l’objectiu de 
divulgar les investigacions realitzades, així com els seus resultats. 

• Altres tasques de recerca i suport relacionades amb el projecte, així com de la seva 
implantació. 
 
 

Destinataris, requisits i titulació 
 

La present beca està adreçada a persones amb la titulació de Grau o Llicenciatura 
en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària o Enginyeria Agroalimentària, i 
estar en possessió d’un màster oficial en l’àmbit de la salut. 

Aquests requisits s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació dels originals dels 
títols corresponents (Grau o Llicenciatura i Màster), amb una còpia del mateix per 
a la seva compulsa. A més de les titulacions s’hauran d’aportar el currículum vitae 
i la sol·licitud signada. 

També s’ha d’aportar una còpia del DNI del candidat/a.  

 
 

Dotació econòmica 
 

La present beca té una dotació econòmica total de 72.470,49 euros. 
 
Durada de la Beca: 36 mesos 
 
Horari: dedicació complerta, de 37,5 hores setmanals. 
 
Termini i lloc de presentació de sol·licituds: fins el dia 26 d’octubre de 2020, al 
Registre General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1), de dilluns a 
divendres de 9:00 a 13:30 hores. 
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Criteris i procediment de selecció: 
 

Formació:  

 
- Màster oficial d’innovació i gestió en l’àmbit de la salut ......................... fins a 2 punts 
- Formació addicional en l’àmbit de la gestió de seguretat alimentària.... fins a 1 punt 
- Formació addicional en l’àmbit de la transformació digital...................... fins a 1 punt 

 
Experiència: 
 

- Experiència professional en l’àmbit de la gestió de seguretat 
alimentària...................................................................................................... fins a 3 punts 

- Experiència professional en l’àmbit de la transformació digital…….....… fins a 2 punts 
- Experiència professional en l’àmbit de la recerca científica....................... fins a 2 punts 
- Experiència en redacció d’articles, pòsters o documents científics ........... fins a 1 punt 

 
Altres mèrits: 

- Experiència acadèmica i laboral en el camp de la salut en contextos de parla 
anglesa............................................................................................................ fins a 2 punts 

La junta de valoració podrà convocar els aspirants a una entrevista personal per 
tal de valorar les característiques personals d’adequació a l’especialitat. La 
puntuació màxima d’aquesta entrevista serà de 6 punts. Els mèrits no acreditats 
documentalment no podran ser valorats per la Junta de Valoració.  

 
Més informació: 
 
Per a més informació, us podeu adreçar a: 
Samuel Portaña Tudela– Investigador Principal –  DISAL 
Telèfon de contacte: 932 384 545 | ext. 827 | 932 029 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5Plaça Lesseps, 1 · 08023 Barcelona · Tel. 93 238 45 45 · www.aspb.cat · 
 

Direcció de 
Recursos 
Servei de Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i Organització 

 

 
BEQU-2020-01 
 
1er. Cognom     2on. Cognom 

  

Nom    Nacionalitat 

  

D.N.I.    Data Naixement         Telèfon  

   

Adreça      Població   C.P. 

   

 
 
SOL.LICITA: 
 

Que s’accepti la seva documentació per prendre part en la convocatòria de la beca: 
“Transformació digital del control oficial alimentari de Barcelona” per al DISAL 
de l’Agència de Salut Pública. 

 
  
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA: 
 
� INSTÀNCIA 
� CURRÍCULUM VITAE 
� FOTOCÒPIES ACREDITATIVES 
 
El/la sotasignant declara, sota  la seva responsabilitat, que reuneix les condicions 
exigides per a participar en l’esmentada convocatòria. 
 
     Barcelona, a ... de/d' ................. de 20... 

 
 
 
 
 

     Signat: 
 
 
 

IL.LMA SRA. PRESIDENTA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 


